
Ne zjednodušeně, ale jednoduše 
„To je příliš složité! To nepojmu! To nestihnu!“ Všímáte si, jak často tato slova používáme? Jak se 
cítíme přesyceni povinnostmi, nároky, informacemi? Hluboko v duši toužíme po méně 
komplikovaném životě, po jednoduchosti. A mě začalo zajímat, jak se k té kýžené jednoduchosti 
dostat a proč mi dříve jednoduchost zaváněla nedostatečností, když mě nyní tak láká. Jako by 
cesta k jednoduchosti vedla přes přeplněné křižovatky a divokými serpentinami a že teď je ten 
správný čas sjet konečně do ztraceného údolí. 
Dospěla jsem k tomu, že jednoduché věci běží na principu jednoduchosti a že nás tomuto principu 
– jedno-duchosti, jednotě s duchem – nejlépe učí příroda. A učit se jednoduchosti znamená hledat 
ji v sobě, hledat svou pozici v principu jednoty Já s okolím. Snažím se vidět svoje tělo, sebe sama jako přírodní systém, jako 
živý organismus. Celý text… 
Lenka Papadakisová, majitelka Expertis 

 

 

 

Roman Pihan: Jak z běžné firmy udělat soudržnou
a nadšenou smečku 
 

„Zavedení systému produktového managementu do firmy znamená změnit styl odměňování, zadávání, 
přebírání výsledků, řízení, odpovědnosti, pravomocí, aby se i manažeři na nižších úrovních řízení mohli 
stát „podnikateli“ uvnitř firmy. Zavedení produktového managementu znamená změnu firemní kultury. 
Klade vysoké nároky na leadery a zejména na pevnost jejich rozhodnutí. Ale vyplatí se...“ 

Říká v rozhovoru s Jeanne Bočkovou Kašpaříkovou předseda představenstva 2N Telekomunikace a lektor Expertisího programu 
Produktový management Roman Pihan. Přečtěte si celý rozhovor o této metodě vedení firmy... 

 

 

 

Produktový management změní DNA vaší firmy
Přeřadíte na vyšší výkonnostní stupeň 

 
Workshop Produktový management s Romanem Pihanem, 5. 10. 2010 
 
Zabýváte se otázkou, jak nastavit motivaci lidí tak, aby směřovala k firemnímu cíli? Jak 
zorganizovat činnosti ve firmě, aby co nejlépe společný cíl podporovaly? Jak nastavit zodpovědnost 
– pravomoc jednotlivých lidí a jejich odměňování za výsledek? 
Pak přijďte na workshop Romana Pihana. Zažijete den plný přímočarých myšlenek, sdílení zkušeností nad podstatou 
strategického řízení firmy. Inspirujete se leadershipem, který v lidech podporuje pevnou vůli, rozhodnost, odpovědnost a touhu 
místo činností dodávat výstupy. Více informací… Přihláška… 

 

 



 

 

Kniha: Vědomý business 
 
Vědomý business právě přišel do České republiky. S podtitulem integrita, úspěch a štěstí, v překladu Terezy 
Kalinové, která má na vydání zásadní zásluhu, a s předmluvou Tomáše Sedláčka ho vydalo nakladatelství 
Portál. Její autor, Fred Kofman, v ní dává odpověď na zcela aktuální otázku, jak tvořivě a smyslupně trávit svůj 
pracovní čas. A ukazuje řadu praktických návodů, jak rozšířit rámec obvyklého vnímání businessu. Shrnuje, že 
je potřebné uznat práci jako podstatnou součást spirituálního života, vnímat ji jako projev lidské „velikosti“. 
Knihu je možné zakoupit ZDE. 

 

Výstava: Divoké zázraky Evropy – Wild Wonders of Europe 
 
Alšovo nábřeží – u Rudolfina, Praha 1, venkovní expozice – vstup volný, 22. 6.–22. 8. 2010 
 

Náhoda neexistuje. Po setkání s autorem Vědomého byznysu Fredem Kaufmannem jsem šla 
procházkou po pražském nábřeží. Zapadalo slunce a chystal se úplněk. V této magické atmosféře 
jsem u Rudolfina „potkala“ sto velkoformátových fotografií od 70 výrazných evropských fotografů. 
Své nadšení z této výstavy tímto posílám dále. Nadchlo mě pojetí tématu biodiverzity, které nás učí 
jednoduchým principům soužití. Oceňuji nesmírně přístupnost těch obrazů komukoli dnem i nocí, 
široký záběr lidí, kteří výstavu vytvářeli a dodávají jí tak velkou sílu, oceňuji i celou dlouhou pouť 
fotek po Evropě a jejich sdílenou širokou evropskou obcí. Lenka Papadakisová  

 
Výstavu, která se ve svém putování po Evropě zastavila v Praze v rámci Mezinárodního roku biodiverzity, můžete obdivovat až 
do konce srpna v jakoukoli denní či noční dobu v blízkosti pražského Rudolfina. Více informací... 

 

 

 

V Expertisu se zaměřujeme na práci s individualitou leadrů a na řešení konkrétních situací:

● Osobní a exekutivní koučink 
● 360° zpětná vazba 
● Osobní interview 

● Konzultace a řešení konkrétních situací 
● Facilitace a moderace meetingů 

 

 

 

 

 

 

Emoční leadership 
Rozvíjet a tvořit svou osobnost 
znamená být si vědom, kým jsem 
v každé situaci. Opět otevíráme 
5modulový program. 

Emanuel Byrtus, 
zahájení 9. 11. 2010 

 

Dynamika bohatství v podnikání 

8 jedinečných cest k přirozenému bohatství a 
smysluplnému podnikání. 

Jan Polák, 
zahájení 31. 8. 2010 

 



19. 8. 
26.–27. 8. 
24. 8. 
31. 8.–1. 9. 
31. 8. 
7.–8. 9. 
14.–15. 9. 
21.–23. 9. 
22.–23. 9. 
23. 9. 
30. 9. 
5. 10. 

Intenzivní Trénink Koučů 
Autentický projev a osobní charisma 
Základy koučování podle mozku 
Prezentační mistrovství 
Dynamika bohatství v podnikání 
Efektivní řízení projektů 
Já a můj tým - více než komunikace 
PMP®/CAPM® Exam Preparation 
Emoční leadership II 
Intensive Coach Training 
Intenzivní Trénink Koučů 
Produktový management 

 

Další programy naleznete v Kalendáři  

 
Vybrali jste si z naší nabídky? Kontaktujte Mgr. Šárku Pojerovou: sarka.pojerova@expertis.cz, tel.: 603 711 594. 
Budeme rádi za Vaše ohlasy, dotazy a nápady. Děkujeme. 
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